การละเมิดความเป็ นส่ วนตัวออนไลน์ ในสังคมไทย พ.ศ. 2556

จัดทาโดย เครื อข่ายพลเมืองเน็ต รายงานนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ Surveillance and
Freedom: Global Understandings and Rights Development (SAFEGUARD) สนับสนุน
โดย Privacy International https://thainetizen.org/privacyreport2013
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สถานการณ์ การละเมิดความเป็ นส่ วนตัวออนไลน์ ในสังคมไทย พ.ศ. 2556
ในปี 2556 ที่ผ่านมาโครงการวิจัยความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ เครื อข่ายพลเมืองเน็ตได้ รวบรวม
กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทยไว้ เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงการ
คุกคามบุคคลจากการใช้ ข้อมูลซึง่ สามารถระบุตวั ตนได้
แม้ เรื่ องความเป็ นส่วนตัว (privacy) ในพื ้นที่ออนไลน์จะเริ่ มเป็ นที่ถกเถียงกันในสังคมไทยบ้ างแล้ ว
โดยเฉพาะการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อโจมตีกันจากความขัดแย้ งทางการเมืองหรื อประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ปั ญ หาจากการจัด เก็ บ และเผยแพร่ ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ
ผู้ใช้ บริ การซึ่งเป็ นเจ้ าของข้ อมูลปรากฏให้ เห็นอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาการทาความเข้ าใจความเป็ น
ส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทยมักจากัดอยู่ในมิติของกฎหมายเท่านัน้ 1 แดเนียล โซลอฟ (Daniel Solove)
นักวิชาการด้ านกฎหมายเสนอให้ เราหากรอบคิดที่หลากหลายขึ ้นเพื่อหาทางคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่มีอยู่ โดยเริ่ มจากปั ญหาการละเมิดความเป็ นส่วนตัวที่เกิดขึ ้นจากการรวบรวม
จัดเก็บ และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คนในปั จจุบนั เพราะปั ญหาที่เกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว แตกต่างกัน
ตามบริบทของสังคม (Solove 2002:1152)
ด้ วยเหตุที่อินเทอร์ เน็ตเข้ าไปมีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้คนในหลายมิติ ส่งผลให้ ปัญหาที่
เกี่ยวข้ องกับการละเมิดความเป็ นส่วนตัวมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปด้ วย จากการสารวจนี ้อาจจะแบ่งการ
พิจารณาออกเป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวกับสิทธิผ้ บู ริโภค เช่น สิทธิในความ
เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถกู จัดเก็บไว้ ในฐานข้ อมูลของผู้ให้ บริ การออนไลน์ของสถาบันการเงิน ห้ าง
ร้ าน หรื อบริ ษัทประกันชีวิต การส่งต่อหรื อซื ้อขายข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าไปยังบุคคลที่สาม ประเภทที่
สองคือ ความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้ องกับเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อโจมตีบคุ คลที่มีความคิดเห็นต่างกันทางการเมือง หรื อใช้ วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลทาง
อินเทอร์ เน็ตเพื่อกลัน่ แกล้ งกัน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32, 33, 35, 36 ระบุถึงสิทธิในความเป็ นส่วนตัวในหลายแง่มมุ และประเทศไทยปั จจุบนั มีกฎหมาย

คุ้มครองข้ อมูลในภาคบริ การต่างๆ เช่น การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของรัฐตาม พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การ
คุ้มครองข้ อมูลผู้ป่วยตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การคุ้มครองข้ อมูลเครดิตตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2551) อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวหรื อข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นการเฉพาะ
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กรณีตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นยังแสดงให้ เห็นว่าการละเมิดความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวพันกับปั จจัยหลายด้ าน
ได้ แก่ ความขัดแย้ งทางการเมือง ความเชื่อและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันต่อประเด็นทางสังคม ความขัดแย้ ง
ส่วนตัวอันเกิดจากความสัมพันธ์ การขาดความระมัดระวังของสื่อมวลชนและสถาบันการศึกษา
สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่ พ บว่ามีการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ต่างๆ ได้ แก่ ชื่อ สกุล เลขประจาตัว
ประชาชน ที่อยู่ ภาพถ่ายประจาตัว อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ทางาน เลขบัญชี
ธนาคาร รายละเอี ย ดการเดิน ทาง ต าแหน่ง ที่ ตัง้ ผลการเรี ย น กระจัด กระจายอยู่ ใ นพื น้ ที่ ต่า งๆ ของ
อินเทอร์ เน็ต ไม่วา่ จะเป็ นธนาคาร สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
กระนันก็
้ ตาม ส่วนใหญ่แล้ วพื ้นที่ซงึ่ ข้ อมูลเหล่านี ้กระจายอยูค่ ือเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ซึง่ มีลกั ษณะการใช้ งานที่เอื ้อต่อการส่งต่อข้ อมูลเหล่านี ้ เช่น การกระจายภาพด้ วยปุ่ ม
เดียว การที่เป็ นเครื่ องมือที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ เป็ นผู้ผลิตและเผยแพร่ข้อความและรูปภาพต่างๆ ด้ วยตัวเอง
รวมทังสามารถเข้
้
าถึงได้ จากอุปกรณ์สื่อสารหลากหลายประเภท
ในการทาความเข้ าใจสิทธิความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบั นเพื่อนาไปสู่การคุ้มครอง
สิทธิ ของผู้ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต งานวิจัยนีจ้ ึงเริ่ มต้ นค้ นหาคาตอบว่าการละเมิดสิทธิ ความเป็ นส่วนตัว
ออนไลน์ที่ปรากฏอยูใ่ นสังคมไทยมีลกั ษณะอย่างไร เช่น รูปแบบ ผลกระทบและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เพื่อแสดง
ให้ เห็นถึงความสลับซับซ้ อนของการทาความเข้ าใจความเป็ นส่วนตัวในโลกออนไลน์ งานวิจยั นี ้เริ่ มจากการ
สารวจสถานการณ์การละเมิดความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทย พ.ศ. 2556 ด้ วยการรวบรวมข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับความเป็ นส่วนตัวที่ปรากฏตามเว็บไซต์ตา่ งๆ ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556 จานวน
16 กรณีตวั อย่าง
ข้ อมูลส่ วนบุคคลกับความเป็ นเจ้ าของ: การละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของธุรกิจเอกชน
ทุกวันนี ก้ ารใช้ อินเทอร์ เ น็ตเพื่ อบริ การลูกค้ าอยู่ในอุตสาหกรรมเกื อบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ น
คมนาคม ซื ้อขายสินค้ า ธนาคาร บันเทิง เป็ นต้ น จากรายงานสารวจพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต 2 พ.ศ.
2556 ของส านัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (สพธอ.) พบว่ า ร้ อยละ 12.8 ของผู้ต อบ
แบบสอบถามทาธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ และร้ อยละ 10.2 ซื ้อสินค้ าและบริ การออนไลน์ ผู้ใช้ บริ การ
จาเป็ นต้ องมอบข้ อมูลของตนเองให้ กบั ผู้ให้ บริ การเหล่านี ้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชน หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้ น ปั ญหาส่วนใหญ่ที่พบเกี่ยวข้ องกับการจัดเก็บและจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลจานวน
มากของผู้ใช้ บริการ
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สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2556) “รายงานผล

การสารวจพฤติกรรมผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี 2556”
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เผยแพร่อีเมลของลูกค้ าโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
เมื่ อ วัน ที่ 3 กรกฏาคม 2556 เว็ บ เพย์ ส บาย (paysbuy.com) ซึ่ ง เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ ช าระเงิ น
ออนไลน์ของประเทศไทย ได้ เปิ ดเผยรายชื่ออีเมลของลูกค้ าผ่านอีเมล์ประชาสัมพันธ์ ด้ วยการส่งอีเมลไปยัง
ลูกค้ าจานวนหนึง่ โดยใช้ ชอ่ ง To: ของอีเมล ปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือทาให้ ข้อมูลอีเมลของลูกค้ ารั่วไหล และทาให้
มีอีเมลส่งย้ อนหากันไปมาในกลุ่มอีเมลผู้ใช้ ของเพย์สบาย ต่อมามีผ้ ไู ด้ รับอี เมลขยะซึ่งเป็ นผลจากข้ อมูล
อีเมลที่รั่วไหลจากเพย์สบายด้ วย3
การส่งต่อข้ อมูลให้ กบั บุคคลที่สาม
ปั จจุบนั มีข้อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการนาข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าไปใช้ โดยบุคคลที่สามเป็ นจานวน
มากซึ่งผู้ใช้ บริ การรู้ สึกว่าตนเองถูกคุกคาม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ห้างสรรพสิน ค้ าแห่งหนึ่งนาหมายเลข
โทรศัพท์ของลูกค้ าต่อไปยังบริ ษัทประกัน ซึ่งได้ ติดต่อกับลูกค้ าเหล่านันจนพวกเขารู
้
้ สึกว่าถูกรบกวน เมื่อมี
การสอบถามกับห้ างสรรพสินค้ าก็ได้ รับคาตอบว่ามีการส่งข้ อมูลของลูกค้ าไปยังบริ ษัทที่เป็ นคู่สญ
ั ญากัน
จริง

ภาพที่ 1 การนาข้ อมูลของสมาชิกของห้ างสรรพสินค้ าส่งต่อไปยังบริษัทประกันชีวิต
ที่มา: https://www.facebook.com/The1Card/posts/10151813751359480
เข้ าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556
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http://www.blognone.com/node/46054 เข้ าถึงเมื่อ 1 ส.ค. 2556
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ภาพที่ 2 ผู้ใช้ บริการที่ได้ รับผลกระทบจากธนาคารร้ องเรี ยนทางเว็บบอร์ ด
ที่มา: http://pantip.com/topic/30670475 เข้ าถึงเมื่อ 1 สิงหาคม 2556

ภาพที่ 3 ผู้ใช้ บริการที่ได้ รับผลกระทบจากสายการบินร้ องเรี ยนทางเว็บบอร์ ด
ที่มา: http://pantip.com/topic/30593713 เข้ าถึงเมื่อ1 สิงหาคม 2556
การขโมยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากความบกพร่องของระบบความปลอดภัยของผู้ให้ บริการ
การให้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์เป็ นนิยมมากขึน้ พร้ อมกับมีการร้ องเรี ยน
ปั ญหามากขึ ้นด้ วย โดยเฉพาะการถูกขโมยรหัสผ่านไปใช้ การโจรกรรมข้ อมูล ความบกพร่องของระบบการ
ยืนยันตัวตนของธนาคาร เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น มีผ้ ใู ช้ บริ การธนาคารทางอินเทอร์ เน็ตรายหนึ่งโพสต์ในเว็บ
บอร์ ด พบว่ามีผ้ เู ข้ ามาใช้ บญ
ั ชีสว่ นตัวของเขาถอนเงินออกไป เขาตังข้
้ อสังเกตว่าเป็ นเพราะคาถามที่ให้ เพื่อ
ระบุตวั ตนเป็ นคาถามพื ้นฐานที่เราสามารถค้ นเจอคาตอบได้ จากในอินเทอร์ เน็ต
สิ่งหนึ่งที่ผมตังข้
้ อสังเกตคือทาไมบุคคลอื่นสามารถยืนยันตัวตนเป็ นผมได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงการรับ
OTP เป็ นทางอีเมล์ได้ ง่ายโดยตอบคาถามเพียงสองสามคาถามซึ่งสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเหล่านี ้ได้
ง่ายอยู่แล้ วทางอินเทอร์ เ นต คาถามที่ ถูกถามคือ เบอร์ โทรศัพ ท์แล้ วก็บัญชีออมทรัพย์ ในระบบ
cyber banking ผมได้ แจ้ งไปทางคอลเซ็นเตอร์ ของธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ วแต่ทางธนาคารก็บอกว่า
ทาเป็ นมาตรฐานเพียงพอแล้ ว ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการปรับปรุงใดๆเกิดขึ ้น ซึ่งถ้ าทางธนาคาร
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มีมาตรการที่ดีพอจะต้ องถามคาถามในเชิงลึกมาขึ ้นเช่น รหัสบัตรเอทีเอ็ม , เลขบัตรเอทีเอ็ม, สาขา
ที่เปิ ดบัญชี ซึ่งไม่สามารถหาได้ ตามอินเทอร์ เน็ตแล้ วทุกคนต้ องรู้ หรื อติดตัวและซึ่งจะทาให้ การ
ดาเนินการยากยิ่งขึน้ ผมไม่ร้ ู ว่าจะสามารถทาให้ ทราบว่าทางธนาคารจะมีส่วนรับผิดชอบความ
เสี ย หายที่ เ กิ ดขึน้ กับผมได้ อ ย่า งไรและจะมี วิ ธี ก ารป้องกันได้ อ ย่า งไร เพราะถ้ าทางคนร้ ายไม่
สามารถดาเนินการเปลี่ยนการรับ OTP ได้ ผมก็ไม่เสียหายมากขนาดนี ้
(ที่มา: http://pantip.com/topic/30656253 เข้ าถึงเมื่อ 1 สิงหาคม 2556)
จากกรณีตวั อย่างข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะของข้ อมูลส่วนบุคคลกระจัดกระจายอยู่ในธุรกิจ
ออนไลน์ตา่ งๆ หลายด้ าน ในแง่หนึ่ง ข้ อมูลส่วนบุคคลคือทรัพย์สินของผู้ใช้ บริ การซึ่งยินยอมมอบให้ กบั ผู้ให้
บริการ ขณะเดียวกันข้ อมูลส่วนบุคคลก็กลายเป็ นทุนสาหรับเจ้ าของธุรกิจในการแสวงหากาไรต่อไป คาถาม
ที่ตามมาคือ สิทธิความเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้ยังเป็ นของเจ้ าของข้ อมูลนี ้หรื อไม่ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นยัง
แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ บริการไม่เข้ าใจระบบการจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บไว้ ซึ่งอาจจะมาจากการที่ผ้ ใู ห้
บริ การไม่ชีแ้ จงต่อผู้ใช้ บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการจัดเก็บข้ อมูล การควบคุม ความปลอดภัย ผู้ที่สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลนี ้ได้ รวมถึงอานาจในการส่งต่อข้ อมูลให้ กบั บุคคลที่สาม นอกจากนี ้เรายังเห็นว่าแม้ การรั่วไหล
ของข้ อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบทางร่ างกาย แต่ผ้ ใู ช้ บริ การก็ร้ ู สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัยในระดับที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ราคาญ รู้สกึ ว่าถูกรบกวน หรื อสูญเสียทรัพย์สิน
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่หลุดจากสถาบันการศึกษา
ข้ อมูลศิษย์เก่าในสานักทะเบียนของมหาวิทยาลัย
กรณีที่เกิดขึ ้นคือ ฐานข้ อมูลของสถาบันการศึกษาเป็ นอีกพื ้นที่หนึง่ ซึง่ มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรี ยน
เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2556 มีกระแสลงภาพถ่ายติดบัตรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏตามเว็บไซต์
ต่างๆ โดยเพียงแก้ ไขรหัสประจาตัวก็ สามารถค้ นหารู ปภาพของศิษย์เก่า จากเว็บของสานักทะเบียนของ
มหาวิ ท ยาลัย ได้ ภายหลัง มี ก ารแก้ ไ ขระบบฐานข้ อ มูล ปั จ จุบัน คนทั่ว ไปไม่ส ามารถเข้ า ถึ ง รู ป ภาพใน
ฐานข้ อมูลดังกล่าวได้ อีกต่อไป
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพถ่ายในชุดนิสิตที่นามาจากเว็บไซต์ฐานข้ อมูลศิษย์เก่า
ที่มีการเผยแพร่วิธีการเข้ าถึงภาพในเฟซบุ๊กซึง่ ในภายหลังไม่สามารถเข้ าถึงได้ แล้ ว
ขณะเดียวกันปฏิกิริยาต่อการส่งต่อและการกระจายข่าวการเข้ าถึงภาพ ทางสื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม อาจสะท้ อนให้ เห็นถึงสานึกต่อสิทธิความเป็ นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ทังผู
้ ้ ที่ไม่
เห็นด้ วยกับการกระทานี ้โดยมองว่าเป็ นการล่วงล ้าความเป็ นส่วนตัว เพราะบางคนอาจไม่ต้องการให้ รูป
เหล่านี ้เผยแพร่ทางอินเทอร์ เน็ต ขณะที่บางส่วนไม่เห็นว่าเป็ นเรื่ องเสียหายแต่อย่างใด
โรงเรี ยนเปิ ดเผยคะแนนสอบของนักเรี ยนที่สอบตกทางเว็บไซต์
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทาประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่ได้
คะแนน 0 และติด ร ทางหน้ าเว็บไซต์ของโรงเรี ยน โดยบุคคลทัว่ ไปสามารถดูผลการเรี ยนดังกล่าวได้ และไม่
มีการปิ ดบังชื่อนามสกุลของนักเรี ยนแต่อย่างใด

ภาพที่ 5 หน้ าเว็บไซต์ของโรงเรี ยนที่คนทัว่ ไปเข้ าถึงได้
ที่มา: http://sd.ssru.ac.th/index.php/th/about-us/item/241.html เข้ าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556
ทังสองกรณี
้
นี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงการขาดความระมัดระวังต่อการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดย
สถานศึกษา และทาให้ ต้องตังค
้ าถามถึงความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บอยูใ่ นฐานข้ อมูลของ
สถานศึกษา ซึง่ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นฐานข้ อมูลที่มีข้อมูลโดยละเอียดของปั จเจกบุคคล ทังประวั
้
ตสิ ่วนตัว
ครอบครัว ประวัติทางการเงิน และข้ อมูลอื่นๆ อยูเ่ ป็ นจานวนมหาศาล ไม่เพียงแต่ข้อมูลทางการศึกษา
เท่านัน้
ข้ อมูลรั่ วเพราะ “คนใน”
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แม้ ผ้ บู ริการออนไลน์จานวนมากจะมีระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการที่
รัดกุมก็ตาม เช่น สายการบิน ธนาคาร แต่จากการสารวจพบว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ บริการหลุดรอด
ออกมาจากระบบได้ เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลในระบบได้

ข้ อมูลการบินของบุตรสาวอดีตนายกฯ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เพจ รวมมิ ตรการเมื อง ในเฟซบุ๊กได้ โพสต์รูปภาพหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ จากสนามบินที่เป็ นรายละเอียดข้ อมูลการเดินทางของนางสาวแพทองธาร ชินวัตรซึง่
โดยทัว่ ไปแล้ วมีเพียงเจ้ าหน้ าที่ของสายการบินเท่านันที
้ ่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยข้ อความ
ที่ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าการที่ลกู สาวของอดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปประเทศอังกฤษพร้ อมกระเป๋ าหลายใบ
น่าจะเป็ นการลี ้ภัย จากนันก็
้ ได้ มีการส่งต่อข้ อมูลดังกล่าวในหมูผ่ ้ ใู ช้ เฟซบุ๊กในเวลาอันรวดเร็ว

ภาพที่ 6 ข่าวการเผยแพร่ข้อมูลการเดินทางของน.ส.แพทองธารในเพจของน.ส.พ. ไทยรัฐ
ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/pol/382900 เข้ าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556
ข้ อมูลการบินของนายกรัฐมนตรี
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เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ซึง่ เป็ นวันที่มีการชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศให้ เป็ นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข (กปปส.)มีการ
เผยแพร่เทเล็กซ์ทงในอิ
ั ้ นเทอร์ เน็ต เวทีการชุมนุมที่ราชดาเนินซึง่ ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์บลูสกายที่อ้าง
ว่าเป็ นรายละเอียดเที่ยวบินของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี วา่ มีกาหนดการเดินทางไปยัง
ประเทศแอฟริกาใต้ ในวันเดียวกันนี ้เองบริษัทการบินไทยได้ ชี ้แจงว่าทางรัฐบาลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวไปแล้ วเมื่อ 1 เดือนก่อน

ภาพที่ 7 รายละเอียดเที่ยวบินของนายกรัฐมนตรี ที่เผยแพร่ในอินเทอร์ เน็ต
ที่มา: http://news.mthai.com/general-news/290712.htmlเข้ าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556
เป็ นที่นา่ สังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทังสองกรณี
้
ทางบริ ษัทการบินไทยไม่ได้ แจ้ งต่อสาธารณะว่า
รายละเอียดการเดินทางของผู้โดยสารซึง่ ถือเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีเพียงเจ้ าหน้ าที่ของการบินไทยเข้ าถึง
ได้ เท่านันหลุ
้ ดรอดออกมาได้ อย่างไร
ข้ อมูลส่ วนบุคคลกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ข้ อมูลส่วนบุคคลได้ กลายเป็ นเครื่ องมือหนึง่ ในการใช้ ทาร้ ายบุคคลที่แสดงความคิดเห็นต่างกัน ซึง่
จากกรณีตา่ งๆ ที่พบ มีทงความขั
ั้
ดแย้ งทางการเมือง การวิจารณ์ความเชื่อและจารี ตประเพณีที่ดารงอยูม่ า
นาน
ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมลงข้ อมูลส่วนบุคคลผิดคน
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การเผยแพร่ ข้ อ มูล ส่ว นบุคคลของบุค คลที่ มี ค วามคิด เห็ น แตกต่า งกัน ทางการเมื อ งก่ อให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ ‚ล่าแม่มด‛ ออนไลน์ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมาเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อ
ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม4
เมื่อ 21 กรกฏาคม 2556 เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมได้ ประกาศปิ ดเพจ เนื่องจากได้ ลงรูปภาพ
ประกอบข่าวผิดคน ส่งผลให้ คนในภาพได้ รับความเสียหาย ในกรณีข่าวของ พ.ท.หญิงโสภา แห่ง รพ.พระ
มงกุฏไล่ที่ขายล็อตเตอรี่ อดีตพลทหารมังกรทอง ลิ ้มประเสริ ฐกุล หรื อแชมป์ แต่ส่งผลต่อ พ.ต.หญิง โสภา
แห่ง รพ.ค่ายกาวิละ เนื่องจากเพจดังกล่าวได้ นาภาพของ พ.ต.หญิงโสภา แห่ง รพ.ค่ายกาวิละ ซึ่งมีการ
เบลอหน้ ามาประจานจนมีการแชร์ ในเฟซบุ๊กพร้ อมการด่าทอจานวนมาก กระทั่งสามีของผู้เสี ยหายมา
ทักท้ วง พร้ อมระบุด้วยว่ามีการแจ้ งความดาเนินคดีแล้ ว

ภาพที่ 8 เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมประกาศปิ ดเพจเนื่องจากลงข้ อมูลผิดพลาด
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2013/07/47812 เข้ าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556
ข้ อมูลผู้โพสต์วิจารณ์ความเชื่อ ‘ย่าโม’
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 มีกรณีขม่ ขูแ่ ละโพสต์ภาพบัตรประชาชนของ ผู้ที่โพสต์ข้อความใน
เฟซบุ๊กเรื่ องอนุเสาวรี ย์ท้าวสุรนารี มีการนาภาพถ่าย บัตรประจาตัวประชาชน และบัตรอนุญาตขับ ขี่รถยนต์
ของผู้ใช้ เฟซบุ๊กรายหนึง่ มาโพสต์ในเพจ Korat Update ว่าเขาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กลบหลู่ท้าวสุรนารี
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ในช่วงแรกเนื ้อหาของเพจนี ้มีเนือ้ หาที่มงุ่ โจมตีผ้ ทู ี่คิดต่างทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย

เอาข้ อมูลส่วนบุคคลและภาพของผู้ที่เพจนี ้กล่าวหาว่าหมิ่นและผู้วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ รวมทังเป็
้ นฝ่ ายที่สนับสนุนเสื ้อแดง มาเผยแพร่ในเพจ
เพื่อให้ เกิดการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างรุนแรง รวมถึงการคุกคามทางอื่น เช่น กดดันให้ มีการไล่ออกจากที่ทางาน เป็ นต้ น แต่ในระยะหลังเน้ นไปที่
การวิพากษ์ วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล และประเด็นอื่นๆ ทางสังคม มากขึ ้น (ประชาไท 21ก.ค. 2556)
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ภาพที่ 9 สื่อท้ องถิ่นรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นและลงข้ อความที่เป็ นปั ญหา
ที่มา: http://drama-addict.com/2013/09/26/ย่าโมรบพม่า เข้ าถึงเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2556

ภาพที่ 10 การเผยแพร่บตั รประจาตัวประชาชน บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ ภาพถ่ายของผู้วิจารณ์
ที่มา: http://www.naewna.com/local/69898 เข้ าถึงเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2556
ข้ อมูลพนักงานที่ชมุ นุมต้ านนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เว็บไซต์ของบริษัทพรี มา่ โกลด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด หนึง่ ในเครื อ
บริษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) ชี ้แจงว่า ‚ทางบริ ษัทฯ ได้ ทาการพิจารณาหาข้ อยุติ โดยพนักงาน
ท่านนี ้จะขอแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกเพื่อไม่ให้ การแสดงออกส่วนตัวทางการเมืองเกิดผล
กระทบต่อองค์กร‛
สาเหตุของการลาออกครัง้ นี ้มาจากการที่มีผ้ เู ผยแพร่ภาพผู้หญิงคนดังกล่าวที่ไปประท้ วงและถือ
ป้ายต่อต้ านนายกรัฐมนตรี โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ รวมถึงสถานที่ทางานของเธอ การกระจาย
ข้ อมูลดังกล่าวรวมถึงการโพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Prima Gold เรี ยกร้ องให้ ดาเนินการกับพนักงานคน
ดังกล่าวด้ วย
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ภาพที่ 11 ภาพการถือป้ายชุมนุมที่มีการส่งต่อกันในอินเทอร์ เน็ต
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2013/10/49287 เข้ าถึงเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2556
การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักกิจกรรมทางสังคม ‘อัม้ เนโกะ’
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 เว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์เผยแพร่รูปถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนและ
ที่อยู่อย่างละเอียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายหนึง่ จากกรณีที่มีผ้ เู ข้ าแจ้ งความกับกอง
ปราบปราม กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ให้ ดาเนินคดีกบั นักศึกษาคนดังกล่าวซึง่ รณรงค์เรี ยกร้ อง
ให้ หยุดการบังคับแต่งชุดนักศึกษา

ภาพที่ 12 หน้ าเว็บไซต์ผ้ จู ดั การออนไลน์
ที่มา: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000116683
เข้ าถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556
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นอกจากนี ้ในเว็บไซต์ขา่ วอื่นๆ ได้ แก่ คมชัดลึก
(http://www.komchadluek.net/detail/20130916/168364/อัมเนโกะงานเข้
้
า!ถูกแจ้ งจับหมิ่นเบื ้องสูง.
html) ยังได้ ลงรายละเอียดที่อยูต่ ามบัตรประชาชนของนักศึกษาผู้นี ้อย่างละเอียด
ข้ อมูลนักศึกษาต้ านระบบอาวุโส
เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2556 มีนิสิตที่เป็ นรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ประกาศตามหาข้ อมูลส่วนบุคคลของรุ่นน้ องที่เรี ยนอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 1 ซึง่ ได้ แก่คณะที่เรี ยน หอพัก
และข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อใช้ ประจานรุ่นน้ อง ด้ วยเหตุผลที่วา่ ไม่ยอมยกมือไหว้
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ภาพที่ 13 ความคิดเห็นบนเพจเฟซบุ๊กหนึง่ ที่ตดั ข้ อความของนิสิตคนดังกล่าวมาเผยแพร่ซ ้า
ที่มา: http://drama-addict.com/2013/06/19/กดหัวไหว้ เข้ าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556

ภาพที่ 14 การพูดคุยกันเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของนิสิตคนดังกล่าว
ที่มา: http://drama-addict.com/2013/06/19/กดหัวไหว้ เข้ าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556
ความประมาทเลินเล่ อของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนลงที่อยูล่ ะเอียดของนักร้ องในข่าว
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 สานักข่าวอิศราเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของนักร้ อง 2 คน ว่ามี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน ในเว็บไซต์ของสานักข่าวอิศรา หัวข้ อข่าวที่ชื่ อ ดูชดั ๆความสัมพันธ์ "โค้ชคิ้ ม&
โก้แซกแมน"-“เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ซีซนั่ 2" ได้ นาหลักฐานการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทซึง่ มีที่อยูข่ องผู้ที่จด
ทะเบียนอยูด่ ้ วย โดยไม่มีการปิ ดบังแต่อย่างใด แม้ วา่ จะมาจากเอกสารการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นข้ อมูล
ที่เปิ ดเผยได้ โดยทัว่ ไปก็ตาม แต่ในกรณีนี ้ที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นไม่จาเป็ นต่อการนาเสนอข่าวนี ้
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ภาพที่ 15 เอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นที่อยูใ่ นเว็บไซต์สานักข่าวอิศรา
ที่มา: http://www.isranews.org/เรื่ องเด่น-สานักข่าวอิศรา/item/25202-thevoice.html
เข้ าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2556
จากกรณีที่เกิดขึ ้นจะเห็นได้ ว่าสื่อมวลชนเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ของการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่
ในกรณีนี ้ควรปิ ดบังข้ อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลเช่น ที่อยู่ ซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาข่าวโดยตรง แม้ เอกสาร
จดทะเบียนจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะอยูแ่ ล้ วก็ตาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคลกับการละเมิดค่ านิยมทางสังคมที่ต้องจัดการ
การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในอีกลักษณะหนึง่ คือเป็ นการประจานหรื อแจ้ งข่าวแก่บคุ คลทัว่ ไป เกี่ยวกับ
เจ้ าของข้ อมูลนัน้ ซึ่งอาจมีบคุ ลิกลักษณะหรื อพฤติกรรมที่ผ้ เู ผยแพร่เห็นว่าเป็ นภัย หรื อ “ไม่เหมาะสม” กับ
ค่านิยมทางสังคม
โพสต์ภาพตารวจท่าทางคล้ ายผู้หญิง
เมื่อเดือนกรกฎาคม มีการเผยแพร่รูปภาพบุคคลที่แต่งเครื่ องแบบตารวจแสดงกิริยาท่าทางคล้ าย
ผู้หญิ งซึ่ง เผยแพร่ ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว จนเกิดการวิพากษ์ วิจารณ์ ในวงกว้ าง กระทั่งผู้บงั คับบัญชาเรี ยก
บุคคลในภาพไปสอบถาม ภายหลังบุคคลในภาพและเป็ นเจ้ าของบัญชี เฟซบุ๊กดังกล่าวปิ ดเฟซบุ๊กนี ้ไปแล้ ว
แต่ปรากฏว่าแม้ จะผ่านไป 2 ปี แล้ วก็ยงั มีการเผยแพร่ภาพนี ้อยู่
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ภาพที่ 16 ภาพที่มีการเผยแพร่กนั ในอินเทอร์ เน็ต
ที่มา: http://news.sanook.com/1196387/โลกออนไลน์ยงั แชร์ วอ่ นภาพตร.นะยะ-เจ้ าตัวโผล่รับรูปจริงเคลียร์ ผ้ ู เข้ าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556
ข้ อมูลประจาน ‘เมียน้ อย’
ตังแต่
้ ปลาย พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา มีเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า ยุทธการลงทัณฑ์ “พวกเมี ยน้อยแย่งผัว
ชาวบ้าน” เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถกู กล่าวหาว่าเป็ นเมียน้ อย เช่น ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เลขที่บตั รประชาชน และเปิ ดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆ จากผู้ตดิ ตามเพจด้ วย นอกจากนี ้ยังมี
การลงภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็ นการถ่ายจากสถานที่ทางานของคนในภาพมาลงด้ วย

ภาพที่ 18 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประจาน ‘เมียน้ อย’
ที่มา: https://www.facebook.com/pages/ยุทธการลงทัณฑ์พวกเมียน้ อยแย่งผัวชาวบ้ านทางสังคมโลก
ออนไลน์/309301319188610 เข้ าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2556
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ข้ อมูลพฤติกรรม‘บุคคลอันตราย’
การติดตามความเคลื่อนไหวและเผยแพร่ภาพถ่ายของบุคคลที่สามบนเพจเฟซบุ๊กซึง่ เป็ นที่กล่าวถึง
อย่างแพร่หลายคือ เพจ ใครเคยเจอฮารุเตื อนภัยด้วย ในเฟซบุ๊กเชิญชวนให้ คนที่เคยเจอหญิงสาวคนหนึง่ ที่
ใช้ ชื่อว่าฮารุมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นเรื่ องเพศ รวมทังมี
้ การรายงานว่าได้ เจอฮา
รุที่ไหนบ้ าง พร้ อมกับเผยแพร่ภาพและตาแหน่งที่พบลงในหน้ าเพจนี ้

ภาพที่ 19 ภาพที่มีคนไปพบ “ฮารุ” และนามาเผยแพร่ตอ่ พร้ อมกับตาแหน่งที่พบ
ที่มา:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=727020590643309&set=a.713053942039974.10
73741829.712373285441373 เข้ าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556
การเผยแพร่ ข้อมูลส่ วนบุคคลจากเจตนาดี
ไม่เพียงแต่ความตังใจใช้
้
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้ างผลกระทบต่อบุคคลที่ข้อมูลถูกนามาเผยแพร่
เท่านัน้ ยังมีกรณีที่ผ้ เู ผยแพร่ทาไปด้ วยความนิยมชมชอบ แต่เกิดผลกระทบตามมาโดยไม่คาดคิด
แบ่งปั นกันชื่นชม CMU Cute ยาม
เมื่อเดือนกรกฎาคม มีการเผยแพร่ รูปเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บนหน้ าเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า CMU Cute ยาม (https://www.facebook.com/cmucuteyam) ผู้จดั ทาเพจนี ้
ได้ ถ่ายรูปเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย คนหนึ่งที่เขาเห็นว่าหน้ าตาหล่อเหลาโพสต์ลงบนเพจ มีนกั ศึกษา
เข้ าไปขอบันทึกภาพกับเจ้ าหน้ าที่คนนี ้จานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ระหว่างที่เขาปฏิบตั ิหน้ าที่ และแชร์ รูปภาพของ
เขาบนทางเว็บเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เขากลายเป็ นบุคคลโด่งดังในเวลาไม่กี่วนั
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จากกระแสในอินเทอร์ เน็ต ผลที่ตามมาคือนายจ้ างกังวลว่าการที่มีคนมาถ่ายรูปเขาเป็ นจานวนมาก อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการทางาน ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นยังกระทบกับความสัมพันธ์ ของเขากับคนรัก
ด้ วย

ภาพที่ 20 เพจเฟซบุ๊ก CMU Cute ยาม
ที่มา: https://www.facebook.com/cmucuteyam เข้ าถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556
ทะเลาะแล้ วแฉข้ อมูลส่ วนบุคคล
การทะเลาะกันบนแอพลิเคชัน่ อินสตาแกรม (instagram) คู่กรณีนาข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่อีเมล์
รูปถ่าย สถานที่ทางานมาเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ

ภาพที่ 17 ผู้ได้ รับผลกระทบจากการที่มีผ้ นู าเอาข้ อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่เพื่อโจมตี
ที่มา: http://pantip.com/topic/30790575 เข้ าถึงเมื่อ 1 สิงหาคม 2556
สิทธิความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลสาธารณะ?
การเผยแพร่ และส่งต่อข้ อมูลส่วนบุคคลระหว่างผู้ใช้ บริ การด้ วยกันเองที่ดเู หมือนว่าจะแพร่ หลาย
มากขึ ้นเรื่ อยๆ คือ ข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรื อเป็ น “บุคคลสาธารณะ” เช่น นักแสดง นักร้ อง
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ในทางหนึง่ พวกเขาใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารกับสาธารณะโดยตรง แต่ในอีกทางหนึ่งด้ วยความ
ที่พวกเขาเป็ นบุคคลที่สงั คมให้ ความสนใจทาให้ มีความพยายามค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับพวกเขามาเผยแพร่ ให้
มากที่สดุ
ดังเช่นในกรณีของการเผยแพร่ภาพของนักแสดงวัยรุ่นหญิงอายุ 16 ปี ที่กาลังเสพยา ซึ่งเป็ นภาพที่
โพสต์ ล งในเฟซบุ๊ก ส่ว นตัว ของบุค คลหนึ่ง จากนัน้ มี ก ารส่ง ต่อภาพนี ใ้ นเครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ และ
วิพากษ์วิจารณ์กนั อย่างกว้ างขวาง จนกระทัง่ ปรากฏเป็ นข่าวในสื่อมวลชน และทางครอบครัวของนักแสดง
คนดังกล่าวต้ องแถลงข่าว นอกจากนี ้ทางสมาคมวิชาชีพสื่อต้ องออกแถลงการณ์ยา้ เตือนว่า การเผยแพร่
ภาพการเสพยาของนักแสดงผู้นี ้ซึง่ อายุไม่ถึง 18 ปี เป็ นการละเมิดพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองเด็ก
นอกจากกรณีของเด็กหญิงคนดังกล่าวจะเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการทับซ้ อนกันระหว่างพื ้นที่สว่ นตัวกับพื ้นที่
สาธารณะในอุตสาหกรรมบันเทิง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นยังแสดงให้ เห็นว่าความเป็ นส่วนตัวสัมพันธ์กบั ประเด็น
อื่นๆ ด้ วย ซึง่ ในกรณีนี ้คือสิทธิเด็ก หรื อค่านิยมทางสังคม
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ตารางแสดงข้ อมูลสรุปสถานการณ์ละเมิดความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ไทย เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้ อมูลการ

ข้ อมูลการบิน

ข้ อมูล

ข้ อมูลผู้โพสต์

ข้ อมูลส่วน

ข้ อมูล

ข้ อมูล

ข้ อมูล

ผลสอบของ

ที่อยูล่ ะเอียดของ

บินของ

ของ

พนักงานที่

วิจารณ์ความ

บุคคลนัก

นักศึกษา

ประจาน

พฤติกรรม

นักเรี ยน

นักร้ องในข่าว

บุตรสาว

นายกรัฐมนตรี

ชุมนุมต้ าน

เชื่อ ‘ย่าโม’

กิจกรรม ‘อัม้

ต้ านระบบ

‘เมียน้ อย’

‘บุคคล

เนโกะ’

อาวุโส

ชื่อ, ที่อยู,่

นายกรัฐมน

อดีตนายกฯ

อันตราย’

ตรี
1.ประเภทข้ อมูล

ข้ อมูลการ

ข้ อมูลการ

ชื่อ, ที่

ชื่อ, ที่อยู,่

ชื่อ, ที่อยู,่

ชื่อ, ที่อยู,่

ชื่อ, ที่อยู,่

ชื่อ, ที่อยู,่

ชื่อ, ผลการ

เดินทาง

เดินทาง

ทางาน,

ใบหน้ า

ใบหน้ า, เลข

สถานศึกษา

ใบหน้ า, ที่

ใบหน้ า, เรื่ อง

เรี ยน

ทางาน

เล่า, ข้ อมูล

รูปการร่วม

ประชาชน

ชุมนุม
2.ผู้เผยแพร่

การเดินทาง

พนักงาน

พนักงาน

ของผู้

แกนนาผู้

ผู้ให้ บริ การ

ให้ บริ การ

ชุมนุมทาง

(โรงเรี ยน)

คนรู้จกั

คนทัว่ ไป

ผู้สื่อข่าว

คนรู้จกั

คนรู้จกั

คนทัว่ ไป

พนักงานของ

ผู้สื่อข่าว

การเมือง
3.จุดประสงค์ในการ

แจ้ งข่าว

ระดมคน

ประจาน

ประจาน

เสนอข่าว

ประจาน

ประจาน

เตือนภัย

แจ้ งข่าว

เสนอข่าว

การเมือง

การเมือง

การเมือง

ความขัดแย้ ง

การเมือง

การเมือง

ความขัดแย้ ง

ความขัดแย้ ง

เลินเล่อ

ไม่มี

ส่วนบุคคล

ส่วนบุคคล

เผยแพร่
4.แรงจูงใจ

ส่วนบุคคล
5.ตังใจให้
้
เกิดผลกระทบ

ตังใจ
้

ตังใจ
้

ตังใจ
้

ตังใจ
้

ตังใจ
้

ตังใจ
้

ตังใจ
้

ตังใจ
้

ไม่ตงใจ
ั้

ไม่ตงใจ
ั้

ภาพถ่าย

ภาพถ่ายเท

ภาพถ่าย

บัตร

ฐานข้ อมูล

ภาพหน้ าจอ

ภาพถ่าย

ภาพถ่าย

ระบบ

เอกสารผู้ถือหุ้น

หน้ าจอ

เล็กซ์

ข้ อมูลส่วน

ประชาชน

ตารวจ

เฟซบุ๊ก

ข้ อมูลส่วน

ข้ อมูลส่วน

รายงานผล

บุคคล

ภาพถ่าย

ข้ อมูลส่วน

บุคคล

บุคคล

การเรี ยน

จากการเผยแพร่ ข้อมูล
ส่วนบุคคล
6.ที่มาของข้ อมูล

บุคคล
7.ระบบมีมาตรการ

มี-เพราะคน

ป้องกันหรื อไม่ –ถ้ ามี

ใน

มี-เพราะคนใน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ทราบ และ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ทราบและลบ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หลุดออกมาได้ อย่างไร
8.การดาเนินการ

ไม่มี

หลังจากเผยแพร่
9.ระยะเวลาดาเนินการ

ชี ้แจง
ไม่มี

วันเดียวกัน

เพจ
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

จากผู้ให้ บริ การจากที่
พบว่าเผยแพร่
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ไม่มี

7 วัน

สรุปภาพรวมการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวออนไลน์ พ.ศ. 2556
จากสารวจสถานการณ์การละเมิดความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ไทยในรอบปี 2556 เห็นได้ วา่
ลักษณะร่วมกันของกรณีตวั อย่างที่พบ คือ อินเทอร์ เน็ตและการบริ การออนไลน์ตา่ งๆ ทาให้ ข้อมูลส่วน
บุคคลเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญมากต่อผู้คนในปั จจุบนั พวกเขารู้สกึ ว่ามันสามารถก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชีวิต
ได้ หลายด้ าน ตังแต่
้ ราคาญใจไปจนถึงการสูญเสียทรัพย์สิน อินเทอร์ เน็ตเอื ้อต่อการเก็บรวบรวม และ
แพร่กระจายข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ง่ายขึ ้น อย่างไรก็ตาม เป็ นเรื่ องยากที่จะหาข้ อสรุปร่วมกันถึงความหมาย
ของความเป็ นส่วนตัว หรื อการตระหนักว่าการกระทาใดถือเป็ นการละเมิดความเป็ นส่วนตัว เพราะปั จเจก
บุคคลมีระดับของการรู้สกึ ถึงการถูกคุกคามความเป็ นส่วนตัวต่างกัน
ในเบื ้องต้ น เราสามารถจาแนกตามรูปแบบของปั ญหาออกเป็ น 4 แบบได้ แก่ การละเมิดความเป็ น
ส่วนตัวของธุรกิจเอกชน ซึ่ง เป็ นการส่งต่อข้ อมูลให้ กับบุคคลที่สามเป็ นส่วนใหญ่ การละเมิ ดความเป็ น
ส่ว นตัว จากหน่ว ยงานรั ฐ ที่ ไ ม่มี ม าตรการคุ้ม ครองข้ อมูล ส่ว นบุค คลของประชาชนที่ ป ลอดภั ย มากพอ
สื่อมวลชนที่ขาดความระมัดระวังในการนาเสนอข่าว และการละเมิดความเป็ นส่วนตัวระหว่างผู้ใช้ บริ การ
ออนไลน์ด้วยกันเอง
เมื่อพิจารณากรณีการละเมิดความเป็ นส่วนตัวที่เกิดจากผู้ใช้ ด้วยกันเองนัน้ ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความสลับซับซ้ อนของความเป็ นส่วนตัว ในทางหนึ่งดูเหมื อนว่าผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตตระหนักถึงความสาคัญ
ของข้ อมูลส่วนบุคคล เห็นได้ จากการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นเครื่ องมือเพื่อกลัน่ แกล้ งบุคคลที่ตนเองไม่พอใจ
ขณะเดียวกันความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีก็ทาให้ พวกเขาค้ นหา และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นได้ ง่ายขึ ้น โดยอาจจะตระหนักหรื อไม่ตระหนักถึงการปกป้องความเป็ นส่วนตัว และผลกระทบที่ตาม
ของเขาหรื อไม่ก็ตาม
กระนัน้ ก็ ตามทัง้ 4 แบบนีส้ ัม พันธ์ กัน เห็นได้ ชัดในกรณี ที่ผ้ ูใช้ บริ การสามารถเข้ าถึง ข้ อมูลส่วน
บุคคลจากแหล่งที่มาซึง่ ไม่รักษาความปลอดภัยของข้ อมูลได้ ไม่ยากนัก เช่น หน่วยงานรัฐ สถานศึกษา หรื อ
ข้ อมูลที่เจ้ าของข้ อมูลโพสต์ไว้ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ตา่ งๆ มาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองได้
ดังจะได้ ว่า ลักษณะของข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนามาเผยแพร่ มีทงที
ั ้ ่เป็ นภาพถ่ายซึ่งปรากฏอยู่ใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และโพสต์โดยเจ้ าของภาพเอง และการถ่ายภาพโดยไม่ ร้ ู ตัว ภาพถ่ายเอกสาร
กระดาษ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรอนุญาตขับรถ การจดทะเบียนธุรกิ จการค้ า ข้ อมูลที่ อยู่ใน
ฐานข้ อมูลของหน่วยงานรัฐ เช่น ฐานข้ อมูลตารวจ ฐานข้ อมูลของมหาวิทยาลัย การบอกต่อกันในหมู่คน
รู้จกั
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นอกจากนี ้เป็ นที่น่าสังเกตว่าโดยทัว่ ไป คนส่วนใหญ่อาจไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจาก
การที่ มี ผ้ ูเ ข้ าถึง และใช้ ข้อมูล ส่ว นบุคคลของตนเองและผู้อื่ น ดัง จะเห็ นได้ จ ากกรณี ของการขาดความ
ระมัดระวังของสถาบันการศึกษาที่เปิ ดให้ มีการเข้ าถึงข้ อมูลทางการเรี ยนของนักเรี ยน หรื อข้ อมูลในสานัก
ทะเบียนได้ รวมไปถึงการโพสต์ภาพถ่ายของบุคคลอื่นในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่แม้ จะเป็ นไปแง่บวกก็
ตาม
การนาข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นมาเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาตก่อนเป็ นผลมาจากแรงจูงใจที่
สาคัญ 3 ประการ ประการแรก ความขัดแย้ งทางการเมือง ดังเช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลการเดินทางของลูกสาว
อดีตนายกรัฐมนตรี นายกรั ฐมนตรี ข้ อมูลการทางานของผู้ชุมนุมต่อต้ านนายกรัฐมนตรี การเผยแพร่ ของ
เพจเฟซบุ๊กยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม ภาพถ่ายและที่อยู่ตามบัตรประชาชนของ ‘อัม้ เนโกะ’ นักกิจกรรม
ทางสังคม ประการที่สอง ความขัดแย้ งระหว่างบุคคล เช่น การเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่กรณีที่มีคู่
ขัดแย้ งกันอยู่ และประการที่สาม แรงจูงใจทางธุรกิจ ในกรณี ของการส่งต่อ ข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า
ระหว่างบริษัทผู้ให้ บริการ
ไม่เพียงแต่การที่เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีส่วนสาคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างบุคคลแล้ ว เรา
ยังเห็นได้ ว่าแม้ ผ้ ใู ห้ บริ การบางรายจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้ างรัดกุม แต่ยังมีการเผยแพร่
ข้ อมูลส่วนบุคคลออกมาโดยพนักงานที่ทางานอยู่ในระบบไหลเวียนข้ อมูลนัน้ เอง โดยมีแรงผลักดันจาก
ความขัดแย้ งทางการเมือง
ข้ อเสนอจากเครือข่ ายพลเมืองเน็ต
จากผลกระทบจากการละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ดังแสดงข้ างต้ น
เครื อข่ายพลเมืองเน็ตมีข้อเสนอต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องดังนี ้
1) หน่ วยงานรัฐ ซึง่ เป็ นคลังเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่ของพลเมือง ผู้พานัก และผู้ผ่านทางเข้ า-ออก
ประเทศ จาเป็ นต้ องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลที่ชดั เจน มีการแจ้ งเตือน
เจ้ าของข้ อมูลและผู้เกี่ยวข้ องในกรณีข้อมูลรั่วไหลหรื อพบความบกพร่องในมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย
2) สถาบันการศึกษา ซึง่ จัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติครอบครัว ประวัติการเงิน และประวัติ
การศึกษา ซึง่ ผู้ศกึ ษาตังใจมอบให้
้
เพื่อเป้าประสงค์ทางการศึกษา ควรตระหนักว่าข้ อมูลดังกล่าวเป็ น
ของผู้ศกึ ษา จาเป็ นต้ องมีมาตรการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล การกาหนดสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลให้ เข้ าถึง
ได้ เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลถูกนาไปใช้ ผิดเป้าประสงค์
3) ผู้ให้ บริการออนไลน์ แม้ ผ้ ใู ห้ บริการหลายรายจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเบื ้องต้ นอยูแ่ ล้ ว แต่จะเห็น
ได้ จากกรณีที่เกิดขึ ้นว่า ความผิดพลาดส่วนหนึง่ มาจากเจ้ าหน้ าที่ของผู้ให้ บริ การที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้ ได้ ดังนันผู
้ ้ ให้ บริการจาเป็ นต้ องมีมาตรการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
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ของผู้ใช้ ควรมีการกาหนดระเบียบข้ อปฏิบตั แิ ละบทลงโทษสาหรับเจ้ าหน้ าที่ที่ฝ่าฝื นนโยบายความเป็ น
ส่วนตัว จาเป็ นต้ องมีการแจ้ งเตือนผู้ใช้ บริการกรณีข้อมูลรั่วไหล และควรแสดงความรับผิดชอบหากเกิด
ความเสียหายอื่นตามมาจากการรั่วไหลของข้ อมูลดังกล่าว
นอกจากนี ้ผู้ให้ บริการควรแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบอย่างชัดเจนว่ามีกระบวนการจัดเก็บและจัดการ
กับข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างไร และร่วมกันภายในภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานการคุ้มครอง
ข้ อมูลในภาคอุตสาหกรรมนันๆ
้
4) สื่อมวลชน ต้ องให้ ความสาคัญกับการรักษาความเป็ นส่วนตัวของบุคคลในข่าว ระมัดระวังการเผยแพร่
ข้ อมูลส่วนบุคคลซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับเนื ้อหาข่าวหรื อไม่ทาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
5) พลเมืองเน็ต ซึง่ จะเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบโดยตรง ควรสอบถามและตรวจสอบมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้ อมูลของตนเองในบริการออนไลน์ที่ใช้ ว่ามีการคุ้มครองที่มากพอหรื อไม่ รวมทังแจ้
้ งต่อผู้
ให้ บริการทราบถึงความกังวลต่อความเป็ นส่วนตัวในการใช้ บริ การเหล่านัน้ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการดูแล
ระบบที่ดียิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตควรทาความเข้ าใจการทางานของบริการออนไลน์ที่ใช้ ว่าจัดเก็บและมี
มาตรการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างไร สิ่งที่ควรตระหนักคือ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลอยูใ่ น
อินเทอร์ เน็ตแล้ ว การลบทิ ้งโดยสมบูรณ์แทบจะเป็ นไปไม่ได้ เลย
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตต้ องตระหนักว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่วา่ จะเป็ น ชื่อ ที่อยู่
ภาพถ่าย ฯลฯ เป็ นของเจ้ าของข้ อมูลนัน้ การเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาต
เป็ นการละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัว
สาหรับผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์ เน็ต ในเบื ้องต้ นควรติดต่อ
กับผู้ให้ บริการที่เกี่ยวข้ องโดยเร็วที่สดุ เพื่อขอให้ ระงับการเผยแพร่ สาหรับการดาเนินการทางกฎหมาย
นัน้ เนื่องจากขณะนี ้ (ก.พ. 2557) ประเทศไทยไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นการเฉพาะ
กรณีเกิดเหตุขึ ้น จึงต้ องพิจารณาข้ อมูลว่าเป็ นประเภทใด มีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้ อง เช่น หากเป็ นข้ อมูล
ที่อยูใ่ นความดูแลของรัฐ สามารถใช้ พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หากเป็ นข้ อมูลการ
รักษาพยาบาล สามารถใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หากเป็ นการตัดต่อภาพ สามารถใช้
พ.ร.บ.ว่าด้ วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็ นต้ น หรื ออ้ างถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32, 33, 35, 36 ซึง่ ระบุถึงสิทธิในความเป็ นส่วนตัวในหลายด้ าน
6) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล จากข้ อมูลในรายงาน จะเห็น
ได้ วา่ สถานการณ์การละเมิดความเป็ นส่วนตัวมีแนวโน้ มรุนแรงและขยายตัวมากขึ ้น และส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ขณะที่ยงั ไม่มีกฎหมายและกระบวนการที่เหมาะสมในการป้องกันและ
จัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รัฐสภา จึงควรเร่งพิจารณาออกกฎหมายนี ้โดยเร็ว
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